
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
19.01.2012r. (czwartek) godz. 16:00

Sala Narad Urzędu Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze 

Program Walnego Zebrania Członków:

1. Aktualizacja rozdziału 4 LSR „Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie 
planowanych  przedsięwzięć  służących  osiągnięciu  poszczególnych  celów  szczegółowych,  w 
ramach  których  będą  realizowane  operacje,  zwanych  dalej  „przedsięwzięciami”.
(Uszczegółowienie  wskaźników  produktu,  rezultatu  oraz  oddziaływania  do  każdego  z  celów 
określonych w LSR) – 

2. Aktualizacja  rozdziału  8  LSR „Uzasadnienie  podejścia  innowacyjnego  dla  przedsięwzięć  
planowanych w ramach LSR”
(aktualizacja nazw przedsięwzięć; ujednolicenie z pozostałymi rozdziałami LSR)

3. Aktualizacja  rozdziału  9  LSR „Określenie  procedury oceny  zgodności  operacji  z  LSR,  
procedury  wyboru  operacji  przez  LGD,  procedury  odwołania  od  rozstrzygnięć  organu 
decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21  
ustawy z dnia 7 marca 2007 r.o  wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z  udziałem  środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie  
których jest oceniana zgodność operacjiz LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury  
zmiany tych kryteriów.” 
(zmiana kryteriów oraz kart oceny projektów- dodanie w działaniu „Małe projekty” kryterium: 
„  Złożenie fiszki projektowej.   Preferuje projekty, dla których wnioskodawcy złożyli w terminie  
7 dni  przed końcem naboru fiszkę projektową (tj.  wzieli  udział  w konsultacjach dotyczących 
planowanego projektu).”

4. Aktualizacja  rozdziału  16  LSR  „Przewidywany  wpływ  realizacji  LSR  na  rozwój  regionu
i obszarów wiejskich”
(aktualizacja przewidywanych do osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu; ujednolicenie
z danymi z rozdziału 4 LSR) 

5. Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia:
-  „Rozdział  III  Członkowie  LGD,  ich  prawa  i  obowiązki.”   (umożliwienie  wstapienia  do 
Stowarzyszenia LGD osobom fizycznym - §13 pkt.2 Statutu)
- „Rozdział IV Władze LGD” (ustanowienie tzw. „drugiego terminu” nadającego prawomocność 
Walnemu  Zebraniu  Członków  w  sytuacji  braku  większości  Członków  Stowarzyszenia-
§21 pkt.3 Statutu)

6. Działalność bieżąca Stowarzyszenia:
- przekazanie upomnień dotyczących nie opłacenia składek czlonkowskich za rok 2011
- przekazanie upomnień dotyczących obowiązku uczestnictwa w Walnych Zebraniach 
Członków oraz informacji dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia Członków z powodu 
braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia 
nieobecności  (§17 pkt.3 d Statutu Stowarzyszenia)
- informacje na temat Konkursu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 
pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej mieszkańców 
obszaru LGD Dolina Soły” 

7. Wolne wnioski.


